
 
Sorteringsguide

Til kommunale institutioner 
i Svendborg Kommune

Vi gi’r igen



Vi gi’r igen 
Nye affaldsordninger i hele 
Svendborg Kommune
 
Vi ønsker at gøre mere for vores miljø. 
Derfor har vi øget fokus på genbrug og 
genanvendelse.

Det har vi, fordi vi ikke ser affald som 
noget, der skal kasseres. Vi ser det som 
ressourcer. Det bliver vi nødt til, ellers 
er der ikke ressourcer nok til de næste 
generationer.

Derfor får Svendborg Kommune nye 
affaldsordninger med mere sortering
I Svendborg Kommune skal vi både i 
gang med at sortere vores affald hjem-
me hvor vi bor, men også skoler, børne-
haver, plejecentre og andre kommunale 
institutioner skal i gang med at sortere.

Ifølge national lovgivning skal vi i 2022 
genanvende mindst 50% af vores hus-
holdningsaffald, med fokus på materia-
lerne pap, papir, metal, glas, madaffald, 
plast og træ.

I Svendborg har vi sat barren en smu-
le højere og stiler efter at genanvende 
mindst 55% i 2022.

I dag genanvender vi 37% af hushold-
ningsaffaldet, så der skal en målrettet 
indsats til, for at vi kan nå målet.



Fra september 2020 går vi i 
gang med at uddele nye
affaldsbeholdere til private 
husstande og kommunale 
institutioner, og inden 
årsskiftet er vi i gang i hele 
kommunen.
Men hvis indsatsen skal virke, kræver 
det, at vi alle tager del i opgaven. Det 
kræver, at vi starter med os selv - for vi 
er dig og mig. Vi er vores børn. Vi er alle 
os i og omkring Svendborg. Og vi tager 
ikke bare. Vi gi’r igen.

I denne folder kan du lære mere om, 
hvordan vi skal affaldssortere og blive 
klogere på, hvad der sker med affaldet, 
når det bliver hentet ude ved jer.

Sådan skal I sortere



Sådan skal du sortere

 

Pap og papir er f.eks.:
• Aviser og reklamer
• Ugeblade og brochurer
• Tegnepapir og rudekuverter
• Emballagepap fra f.eks.  

morgenmadsprodukter
• Bølgepap og karton
• Køkken- og toiletruller
• Æggebakker

Nej tak til:
• Gavepapir
• Servietter og køkkenrulle
• Pizzabakker og mælke-  

og juicekartoner

Pap og papir skal være rent, tørt og 
uden madrester. 

Ikke i poser. 

Pap og papir bliver skilt ad inden 
genanvendelse. 

PAP OG PAPIR

Pap og papir skal være rent, tørt 
og uden madrester. 
Ikke i poser.

PAP OG 
PAPIR

Til 1 kg genbrugspapir 
bruges 30 gram nyt træ. 
Til 1 kg nyt papir bruges 

2 kg nyt træ.



Vi gi’r igen

Gi’ pap og papir igen
- det kan genanvendes op til 10 gange

RESSOURCE-
SPAND

I ressourcespanden 
sorteres pap/papir 

og glas/metal 
i to forskellige rum

SKRALDEBIL
Ressourcespanden 

tømmes i to adskilte rum, 
så materialerne ikke 

blandes. Pap og papir 
køres til et anlæg, hvor 

der sker en mekanisk og 
manuel adskillelse

PAPIRFABRIK
På papirfabrikken indgår det 

indsamlede pap og papir i 
produktionen af nyt pap og papir

NYT PAP OG PAPIR
Træernes fotosyntese  
omdanner CO2 til ilt. 

PAP & PAPIR
Vi bruger pap og papir til mange 

forskellige ting i hverdagen. 
Når vi genanvender pap og papir 

sparer vi både, træ, kemikalier, 
vand og energi

Vi gi’r igen
Vores ambition er, at intet må gå til spilde. Alt kan 
anvendes igen. Eksempelvis kan pap og aviser  
genanvendes til nye papkasser. På den måde  
sparer vi enorme ressourcer. Andre kalder det  
bæredygtighed. Vi kalder det bare at gi’ igen.

KRAFTVARMEVÆRK
Når pap og papir har været 
genanvendt op til 10 gange, 

bliver det brændt og brugt til at 
lave varme og strøm

CO2

CO2



Glas og metal er f.eks.:
• Flasker
• Emballageglas fra f.eks. syltetøj,  

olier og dressing
• Drikkeglas
• Øl- og sodavandsdåser
• Konservesdåser, kapsler og låg
• Alubakker og holdere fra  

fyrfadslys
• Sølvpapir uden madrester

Nej tak til:
• Batterier og spraydåser
• Sparepærer og glødepærer
• Porcelæn og keramik
• Sølvpapir med madrester

Glas og metal skal være tømt for  
indhold, men behøver ikke at være  
helt rent. 

Ikke i poser. 

Glas og metal bliver skilt ad inden 
genanvendelse.

GLAS OG METAL

Glas og metal skal være tømt 
for indhold, men behøver ikke at 
være helt rent. Ikke i poser.

GLAS OG 
METAL

Når vi genanvender glas og metal, 
bruger vi mindre energi i 

fremstillingen af nye produkter, 
og vi sparer råstoffer.
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Gi’ glas og metal igen
- det kan blive til nyt glas og metal

RESSOURCESPAND
I ressourcespanden 
sorteres glas/metal 

og pap/papir 
i to forskellige rum

MODTAGEANLÆG
Metal adskilles fra glas ved hjæp 

af magnetisme og luft

Vi gi’r igen
Vores ambition er, at intet må gå til spilde. Alt kan 
anvendes igen. Eksempelvis kan glas og metal 
genanvendes til nye dåser og flasker. På den måde 
sparer vi enorme ressourcer. Andre kalder det  
bæredygtighed. Vi kalder det bare at gi’ igen.

NYE TING
Det indsamlede metal kan f.eks. 
blive til nye cykler og dåser. Når 
man genanvender aluminimum, 

sparer man råstoffer og op til 
95% energi

SORTERING
Metal sorteres yderligere efter 

type. F.eks. består mange 
sodavandsdåser af rent 

aluminium

SKRALDEBIL
Ressourcespanden tømmes i to 
adskilte rum, så materialerne 

ikke blandes

SORTERING
Urenheder fjernes, og glasset 

sorteres efter farve. Glasmassen 
bruges til produktion af nyt glas 

sammen med 10-30% nye 
råstoffer som f.eks. sand

NYE TING
Det indsamlede glas kan f.eks. blive 
til nye drikkeglas og flasker. Op til 

90% af den glasmasse, man bruger 
til produktion af nyt glas, kan bestå 

af gamle glasskår



Madaffald er f.eks.:
• Ris, pasta og ost
• Grøntsager og frugt, rå, kogte  

og skrællede
• Teposer og kaffefiltre
• Fisk, kød, pålæg og ben
• Brød og kager
• Sovs og fedt

Nej tak til:
• Emballage fra fødevarer
• Køkkenrulle

Husk at binde mindst én god knude  
på posen.

MADAFFALD

Når vi sorterer madaffald, 
kan vi producere biogas 

og dermed grønnere energi. 
Samtidig kan restproduktet 

bruges som gødning på 
landbrugsjord.

Madaffald lægges i de 
udleverede madaffaldsposer. 
Husk knude.

MADAFFALD

Gi’ madaffaldet igen
- det kan blive til strøm, varme, brændstof og gødning

ENERGISPAND
I energispanden sorteres 
restaffald og madaffald i 

to forskellige rum

SKRALDEBIL
Energispanden tømmes 

i to adskilte rum, så 
affaldet ikke blandes

PULPANLÆG
Madaffaldet blandes med 

vand og blendes til en grød, der 
kaldes pulp. Plastikposerne  
tages fra og genanvendes  

til nye poser

BIOGASANLÆG
Pulpen kommer i en tank,  
hvor bakterier omdanner  

den til biogas

BIOGAS
Biogassen bruges til  

brændstof og til produktion  
af strøm og varme

MARK
Restproduktet fra  
biogasanlægget  

anvendes som gødning

Vi gi’r igen
Vores ambition er, at intet må gå til spilde. Alt kan 
anvendes igen. Eksempelvis kan madaffald blive  
til strøm, varme, brændstof og gødning. På den 
måde sparer vi enorme ressourcer. Andre kalder 
det bæredygtighed. Vi kalder det bare at gi’ igen.



Gi’ madaffaldet igen
- det kan blive til strøm, varme, brændstof og gødning

ENERGISPAND
I energispanden sorteres 
restaffald og madaffald i 

to forskellige rum

SKRALDEBIL
Energispanden tømmes 

i to adskilte rum, så 
affaldet ikke blandes

PULPANLÆG
Madaffaldet blandes med 

vand og blendes til en grød, der 
kaldes pulp. Plastikposerne  
tages fra og genanvendes  

til nye poser

BIOGASANLÆG
Pulpen kommer i en tank,  
hvor bakterier omdanner  

den til biogas

BIOGAS
Biogassen bruges til  

brændstof og til produktion  
af strøm og varme

MARK
Restproduktet fra  
biogasanlægget  

anvendes som gødning

Vi gi’r igen
Vores ambition er, at intet må gå til spilde. Alt kan 
anvendes igen. Eksempelvis kan madaffald blive  
til strøm, varme, brændstof og gødning. På den 
måde sparer vi enorme ressourcer. Andre kalder 
det bæredygtighed. Vi kalder det bare at gi’ igen.



RESTAFFALD
Restaffald er f.eks.:
• Mælke- og juicekartoner
• Pizzabakker
• Snavset papir og plast
• Støvsugerposer
• Bleer
• Tandpastatuber
• Cigaretskod
• Indpakket aske
• Gavepapir
• Servietter og køkkenrulle

Nej tak til:
• Genanvendeligt affald
• Farligt affald

Restaffald lægges i 
almindelige affaldsposer.

RESTAFFALD

           Find din tømmedag
           i app’en Affaldsportal       

Sørg for at sortere så meget 
affald som muligt til 

genanvendelse, inden du 
smider resten ud til 

restaffald!

Restaffald er det affald, der 
ikke kan genanvendes. 

Restaffald bliver brændt og 
brugt til at lave varme og 

strøm til boliger i Svendborg 
Kommune.



Genbrugsbilen (storskrald)
Alle kommunale institutioner har 
mulighed for at tilmelde sig storskrald, 
som fra 2021 hedder genbrugsbilen.  

Her kan man hver måned bl.a. aflevere 
plast, farligt affald, indbo og møbler 
(i begrænset omfang) ved skel.

Tal med jeres kontakt hos CETS, hvis I vil 
tilmeldes storskrald / genbrugsbilen.  

Find mere viden i vores app 
Affaldsportal

Vidste du....
.....at vi i Danmark hvert år bruger langt 
flere ressourcer end Jorden kan nå at 
genskabe? 

Hvis hele verdens befolkning havde et 
forbrug svarende til Danmarks, ville vi 
have brug for 4,2 jordkloder til at dække 
vores behov.

Men...
Når vi genbruger og genanvender 
vores affald, sparer vi på de 
ressourcer, som også fremtidens 
generationer er afhængige af. 
Vi tager ikke bare. 
Vi gi’r igen.

 



Vand og Affald
Ryttermarken 21
5700 Svendborg

Tlf. 6321 5515
www.vandogaffald.dk
post@vandogaffald.dk

facebook.dk/vandogaffald
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